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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۵اردیبهشت  ١]تاریخ:[ 

 

 شهر/ گزارش تصویریواحد صنفی شهروندان بهایی در قائم ١۶پلمپ 

واحد   ١۶مامورین اداره اماکن در اقدامی غیرقانونی  ١٣٩۵صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت  –خبرگزاری هرانا 

شهر پلمپ کردند. عدم فعالیت واحدهای صنفی بهاییان در اول اردیبهشت ماه،  صنفی شهروندان بهایی را در شهر قائم

 .مصادف با یکی از مناسبت های مذهبی بهاییان، دلیل این پلمپ اعالم شده است

شهر به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، ماموران اداره اماکن شهر قائم

ردیبهشت، اقدام به پلمپ به دلیل تعطیلی مغازه های شهروندان بهایی این شهر به مناسبت تعطیلی مذهبی در روز اول ا

 .واحد صنفی این شهروندان کردند ١۶

بنا به  " هفته گذشته، در پی مراجعه یکی از شهروندان بهایی قائمشهر به اداره اماکن این شهر، به وی ابالغ شده بود: 

)مصادف با یک دستور العملی که از مقامات مافوق به ایشان رسیده است، چنانچه بهاییان این شهر، در اول اردیبهشت 

مناسبت مذهبی بهاییان( واحد صنفی خود را تعطیل نمایند، مامورین اداره ی اماکن موظفند مغازه ی بهاییان این شهر 

 ."را پلمپ نمایند

حتی در این اقدام درب ورودی منزل یکی از شهروندان بهایی قائمشهر به نام »بهاء الدین صمیمی« به جای درب  

 .سط مامورین اداره اماکن پلمپ گردیده استانبار واحد صنفی وی تو

 :واحد های پلمپ شده در قائمشهر به شرح زیر است

 (واحد صنفی: عینک فروشیسهیل حق دوست ) .١

 : اسباب بازی فروشی(واحد صنفیبیژن نوعخواه ) .۲

 : لوازم بهداشتی(واحد صنفینیما میری ) .٣

 سازی( واحد صنفی: یخچال کوروش رضایی ) .۴

 واحد صنفی: پوشاک زنانه( ) رضوان میرزا گلپور .۵

 : عینک فروشی( واحد صنفیزهرا گالبیان ) .۶

 واحد صنفی: عینک فروشی( شاهین سنایی ) .۷

 واحد صنفی: ظروف پالستیکی( فریبرز سنایی ) .۸

 : سیستم حفاظتی( واحد صنفیبهنام میرزایی ) .٩

 پخش لوازم تحریر( واحد صنفی:بهاء الدین صمیمی ) .١۰

 : سیستم حفاظتی( واحد صنفیداریوش احمدزادگان ) .١١

 : سیم پیچی(واحد صنفیعادل عطائیان ) .١۲
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 واحد صنفی: آپاراتی(فرزاد ثابتی ) .١٣

 : آهن فروشی(واحد صنفیشاهین اکبری ) .١۴

 : اسباب بازی فروشی (واحد صنفیچنگیز درخشانیان ) .١۵

 واحد صنفی: لوازم بهداشتی (عطائیان )جالل  .١۶

قانون نظام صنفی صاحبان واحد صنفی می توانند تا پانزده روز به  ۲۸ماده  " ب " این در حالی است که بر اساس بند 

 .اختیار خود واحد صنفی خود را بدون اطالع به مراجع ذیربط تعطیل نمایند

یک از واحدهای صنفی بهاییان قائمشهر باعث »عسر و هرج« در جامعه نمی همچنین با توجه به اینکه تعطیلی هیچ

قانون نظام صنفی قید شده است:   ۲۸قانون نظام صنفی می شوند. در بند “ب” ماده  ۲۸شود، در نتیجه مشمول ماده 

از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی  برای آن دسته  تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه ، حداقل به مدت پانزده روز" 

 .منجر به پلمپ واحد صنفی می شود" شود ….می نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده

 .شایان ذکر است در شهر بابل نیز چنین اقدامی صورت گرفته و اخبار آن متعاقبا منتشر خواهد شد

ر یک بیانیه امضاء شده خطاب به رهبر جمهوری اسالمی ایران،  این تعطیلی در حالی است که در روزهای اخیر د

ای خواستند تا به آزار و تبعیض  هللا خامنهنفر از تجار و اقتصاددان برجسته از کشورهای مختلف جهان از آیت ۵۴

 .علیه صاحبان کسب و کار بهایی در ایران پایان دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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